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คาํอวยพรปใีหมภ่าษาไทย : ขออวยพรให้ท่านได้พบแต่ส่ิงที่ดีๆ 

Merry Christmas  
and Happy New Year 

 กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแข่งขันแชร์บอลระหว่าง
สีชมพูและสีเขียว  และงานเลี้ยงปีใหม่ช่วงค่่าคืนที่เต็ม
ไปด้วยความสนุกสนาน  ความเป็นกันเอง  มีการแสดง
ชุดพิเศษ  รวมทั้งการตักไข่มอบของขวัญปีใหม่จาก
คณาจารย์  ยืนยันได้ด้วยภาพที่เก็บมาฝากค่ะ 

           จุลสารงานวจิัยและบรกิารวิชาการ     1  



 

รอบรั้ว 

งาน 

วิจัย 

รอบรั้วงานวจิยั 

ขา่วสารความเคลือ่นไหวงานวจิยัและบรกิารวชิาการ 

เรือ่ง ศภุลกัษณ ์ วฒันาเฉลมิยศ  

 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย มหิดล ร่วมกับ บริษัทบ้านปู จ ากัด 
(มหาชน)จัดโครงการPower Green Camp ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 1)ค่ายผู้น าเยาวชนวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 5 จัดเมื่อวันที ่ 10–13 ตุลาคม 
2555 และ 2) โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 7 จัดเมื่อวันที ่ 14–21 ตุลาคม 
2555  ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเยาวชนให้สามารถ
ปรับตัว เตรียมพร้อม และด าเนนิชีวิต ในโลกแห่ง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีแนวทาง การ
เรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-
based  learning) ทฎษฎีสร้างความรู้ใหม่โดย
ผู้เรียนเอง (Constructivism) รวมทั้งการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนอกและในห้องเรียนรวมทั้ง
ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายใต้กรอบ
แนวคิด “ร่วมรักษ์โลกเขียว ร่วมลดโลกร้อน
เตรียมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว” ("Going Green - 
Going Cool - Going One ASEAN") โดยมุ่งเน้น
พัฒนาเยาวชนให้มีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม รวม 
ทั้งส่งเสริมความรู้ดา้นสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนใน
การน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพฒันาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายและแกนน า
ทางดา้นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดให้
เยาวชน ชุมชน และสงัคมต่อไป ซึ่งในปีนี้ มี
เยาวชนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 5 สายวิทยาศาสตร์
จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 

Power Green Camp 2012 

          เมื่อวันจันทร์ที่  12  พฤศจิกายน 2555  เวลา 13.00 – 15.00 น.  
ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์  ปิยะพงศ์ อาคารสิง่แวดลอ้มพัฒนดล  
รศ. ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Dr. John Sinclair, Natural Resource 
Institute, The University of Manitoba ประเทศแคนาดา ร่วมลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) ระหวา่ง มหาวิทยาลัยมหิดล และ The University 
of Manitoba ประเทศแคนาดา  โดยบันทึกความเข้าใจนี้ มีวตัถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวชิาการ  

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ  
                   The University of Manitoba 

 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
มหิดล จัดกิจกรรมระดมความ
คิดเห็น “การพัฒนาโจทย์วจิยั
เชิงพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนสู่
ความยั่งยนื”โดยมีผศ.ดร.กิติกร 
จามรดุสิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร
การวิจัยสร้างเครือข่ายและธรรม
มาธิบาลเปน็ผู้ด าเนินกิจกรรม  

ผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่ เครือข่ายภาคประชาสงัคม และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เข้าร่วมระดม
ความคิด ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2555 

กิจกรรมระดมความคดิเห็น 
พัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน 
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      เข้าไปที่ www.ennrjournal.com 
ฐานข้อมูลสืบค้นวารสารของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุดเด่นของ www.ennrjournal.com  
1. สามารถเข้าไป Download Full  
Paper ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
2. มีบทความของวารสารสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ปี  2008 
3. สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความ
ให้บรรณาธิการพิจารณาผ่านอีเมล
EnnrJournal@Gmail.com  

คลิก เพื่อดู Full Paper / Abstract ของบทความ 
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จบัตาเรือ่งเด่น 

รู้จักกับเว็บไซต์วารสาร 

ข้อมูล สุรีกานต์  โตไทยะ 

เรียบเรียง ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 

    ปรับปรุงเว็บไซต์วารสารให้เป็นสากล    
และสามารถเข้าถึงได้งา่ยจากทั่วโลก 
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 1.ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนโครงการที่มหาวิทยาลัยก าหนด
หัวข้อและกรอบการวิจัยที่ชัดเจนโดยเน้นโครงการวิจัยที่
เป็นสหวิทยาการ   โดยมีเกณฑ์การให้ทุนโครงการละ
2,000,000-3,000,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของโครงการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้การ
สนับสนุนได้สูงสุดในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อ
โครงการ 
 2.ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกิดจากความ
ร่วมมือของนักวิจัยระหว่างสถาบันภายในมหาวิทยาลัย กับ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
โดยมีการร่วมมือกันในการก าหนดโจทย์วิจัยและมีหน่วยงาน
ร่วมทุนเพ่ือน าผลผลิตงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม และ
สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และ/หรือจดสิทธิบัตร 
และ/หรือได้สิ่งประดิษฐ์ที่มีนวัตกรรมสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
โดยทุนนี้จะต้องมีการเจรจากับหน่วยงานร่วมทุนตั้งแต่เริ่ม
โครงการ  ซึ่งมีเกณฑ์การให้ทุน  คือ มหาวิทยาลัยสนับสนนุ
เงินสมทบ 20-50% ของวงเงินงบประมาณการวิจัยทั้ง
โครงการ  
ก่าหนดการรับสมัคร    
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครทุนปีละ 2 รอบ 
รอบท่ี 1 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
รอบท่ี 2 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน    ของทุกปี 
 

28 
February 2013 

THURSDAY 

 3.ทุนส่งเสริมนกัวิจัยรุ่นใหม่ของ
มหาวิทยาลัยมหดิล   วตัถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักวิจัยรุ่นใหม่ ริเริ่มท าวิจัยให้มีผลงานวิจัยเบื้องต้น เพ่ือ
พัฒนาทักษะและความสามารถในการวิจัยให้มีศักยภาพ
สูงขึ้นและสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกต่อไปได้   เกณฑ์การให้ทุน คือ ทุนโครงการละไม่
เกิน 200,000  บาท ระยะเวลาของทุน 1 ปี  ให้เงิน
ค่าตอบแทนนักวิจัยหัวหน้าโครงการ เดือนละ 5,000 บาท 
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุตามความจ าเป็นและเหมาะสมของ
โครงการ   มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนค่าครุภัณฑ์  และ  
ทุนนี้ไม่สนับสนุนให้จ้างผู้ช่วยวิจัย หากในกรณีเป็น
โครงการวิจัยที่เก็บข้อมูลภาคสนามให้เป็นลักษณะจ้างวาน
เป็นครั้งๆ ไป 
 

ก่าหนดการรับสมัคร 
รอบท่ี 1 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  ของทุกปี 
รอบท่ี 2 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน    ของทุกปี 
รอบท่ี 3 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม      ของทุกปี 
 
  4 .ทุ นสนั บสนุ นการตั้ ง กลุ่ ม วิ จั ย 
(Research Cluster)  เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ    สนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัย ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาร่วมกันท างานวิจัยแบบที่มี
จุดหมายเดียวกัน (Goal-Oriented) เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพในระดับสากลให้มีจ านวนมากขึ้น รวมถึงสร้าง
ผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการเป็นสาขาใหม่ เกิดการ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสานต่อการท างานอย่างต่อเนื่องที่
ครบวงจร เกิดเครือข่ายงานวิชาการในแนวราบที่เข้มแข็ง 
เชื่อมโยงระหว่างคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัย และ
ความสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน/
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 

จบัตาเรือ่งเด่น 

ประชาสัมพันธ์ทุนมหาวิทยาลยัมหิดล 

ข้อมูล ยุทธพล ผ่องพลีศาล 

เรียบเรียง ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 
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อันจะน ามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาและ
วิจั ยชั้ น เลิศ  เป็นผู้ น า ในการสร้ างสุขภาวะแก่สั งคม 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีทุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย 
(Research Cluster) เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนจากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย โดยให้ทุนกลุ่มวิจัย กลุ่มละไม่เกิน 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ภายในระยะเวลา 3 ปี  
 

ก่าหนดการรับสมัคร 
          มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครโครงการวิจัยตลอดปี 

 

  5. ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง    ด้วย
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ประจ าการที่เพ่ิงเริ่มท าวิจัยและต้องการนักวิจัยพ่ี
เลี้ยง เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและควบคุมก ากับดูแล
โครงการวิจัยให้ท าการวิจัยได้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์      
โดยเน้นเป้าหมายการพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นส าคัญ
และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
หรือมีผลงานในลักษณะอ่ืนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการ เพ่ือสร้างบันไดอาชีพนักวิจัย และเป็นการพัฒนา
อาจารย์ประจ าการให้มีความช านาญในสายงานด้านวิชาการ   
มหาวิทยาลั ยจะให้การสนับสนุนทุนจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัย โดยให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยพ่ีเลี้ยงปีละ 4 ทุน 
ทุนละไม่เกิน 3,000,000 บาท ในระยะเวลา 2 ปี  

 

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ อินทราเนตงานวิจัยและบริการวิชาการ 
http://www.en.mahidol.ac.th/rasd/manual.html 

หรือสอบถามงานวิจัยและบริการวิชาการ คณุยทุธพล ผอ่งพลีศาล โทร 2109 

หน่วยงานที่ติดต่อเพิ่มเติม 
     กองบริหารงานวิจัย ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
     โทร. 02-849-6241-6  โทรสาร. 02-849-6247  
 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ติตด่อเพิ่มเติม  
ฝ่ายประสานงานการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน (ระดับมหาวิทยาลัย) 

นางสาวนิตยา ภิญญสาสน์  และ  นางสาวกุลธิดา ครุฑ 
กองบริหารงานวิจัย ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02-849-6156-8  โทรสาร 02-849-6159 
E-mail: opnpy@mahidol.ac.th, opkkr@mahidol.ac.th, Kulthida33@gmail.com 

ก่าหนดการรับสมัคร 
          มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครโครงการวิจัยตลอดปี 
 

 6 .  ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย จ า ก
งบประมาณแผ่นดิน หรือเรียกว่า ทุนงบประมาณ
แผ่นดิน  เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี ซึ่ง
ช่วงเวลาที่มีการประกาศจากทางกองบริหารงานวิจัย 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจ าทุกปี   
ลักษณะข้อเสนอการวิจัย (โครงการ/แผนงานวิจัย) ที่จะเสนอ
ขอตั้งงบประมาณประจ าปี  ต้องเป็นข้อเสนอที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หรือ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  หรือ แผน
งานวิจัยกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของการวิจัยชาติ  หรือ แผนงานวิจัยกับ
นโยบายรัฐบาล 

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 
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เรื่องนี ้

ต้อง 

ขยาย 

เรือ่งนีต้้องขยาย 

การอบรมจดัการความปลอดภยัในหอ้งปฎบิตักิารวทิยาศาสตร์ 

เรือ่ง  ชตุินธร  มลูทอง 

 

การอบรมจัดการความปลอดภัย 
  ในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 คณะสิ่ ง แ ว ดล้ อมและทรั พย ากรศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล  มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ซึ่ง
ให้บริการแก่นักศึกษาในการเรียนการสอน  การท า
โครงงานวิทยาศาสตร์และการท าวิทยานิพนธ์  โดย
นักศึกษาของคณะสามารถขอใช้ห้องปฎิบัติการ
วิทยาศาสตร์ได้ 24 ชั่วโมง  ซึ่งในการปฏิบัติงานทาง
วิทยาศาสตร์อาจเกิดอุบัติ เหตุได้   ทางหน่วยงาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท า
ระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเบื้องต้น  
เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย  สิ่งที่
ควรปฏิบัติเมื่อใช้ห้องปฏิบัติการ  การป้องกันและแก้ไข
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเบื้องต้น    

 ดั งนั้นนักศึกษาที่ จะเข้ า ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์เพ่ือท าวิทยานิพนธ์หรือโครงงานวิทยาศาสตร์
จะต้องผ่านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
ดังนี้ 1. หน่วยงานห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมจะเปิดให้นักศึกษาท่ีจะขอใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เข้ารับการอบรมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการทุกวันพฤหัสบดี  โดยเริ่มลงทะเบียน 
เวลา 9.00 น. -  10.00 น. และเริ่มรับการอบรม เวลา 
10.00 น. - 11.00 น. 

 2 .  ใ น ก า ร อ บ ร ม เ จ้ า ห น้ า ที่ ห น่ ว ย ง า น
ห้องปฏิบัติ การวิทยาศาสตร์จะแจกคู่มื อความ
ปลอดภัยฉบับย่อ  (มี เนื้ อหาประมาณ 7 หน้า )  
ซึ่ ง ภ า ย ใ น คู่ มื อ มี เ นื้ อ ห า  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
 - อุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนและวิธีการป้องกันแก้ไข 
 - ข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้ห้องปฏิบัติการ และ
สารเคมีที่เข้ากันไม่ได้   (โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 
15 นาที) 

 3. หลังจากนักศึกษาอ่านคู่มือแล้ว  นักศึกษา
จะได้รับชมวิดีโอเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล  รวมทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย
ประจ าห้ อ งปฏิบั ติ ก า รวิ ทยาศาสตร์ ของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  (ใช้เวลาประมาณ 
10 นาที) 

 4. หลังจากนักศึกษาผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้ว  
นักศึกษาต้องท าแบบทดสอบความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ซึ่งนักศึกษาต้องผ่านการ
ทดสอบ 100 เปอร์เซนต์   หากไม่ผ่านต้องท าการ
ทดสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง (ทันทีหลังจากทราบผลว่าไม่
ผ่าน)  และหากนักศึกษายังไม่ผ่านการทดสอบในวัน
นั้นให้นักศึกษามาเข้ารับการอบรมใหม่ในอาทิตย์ถัดไป 

 5. เมื่อนักศึกษาผ่านการอบรมเรื่องความ
ปลอดภัยในห้องปฎิบัติการแล้ว  นักศึกษาจะได้รับ
บัตรติดเสื้อซึ่งแสดงว่าได้ผ่านการอบรมแล้ว  จึงเข้าใช้
ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ของคณะได้ 
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สรปุแผนภาพการอบรมจดัการความปลอดภยั 
ในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

ลงทะเบียนเพ่ือเข้าอบรมการจัดการ 
ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการฯ 
(ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแตเ่วลา 9.00 น.-10.00 น.) 

START 

รับและศึกษาคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการฯ 
(15 นาที) 

ชมวิดีโอเกี่ยวกับระเบียบในการใช้ห้องปฎิบัติฯ 
และอุปกรณ์ความปลอดภัย (10 นาที) 

ท่าแบบทดสอบ (ผ่าน 100%) 

  สอบใหม่ทันที 

         ไม่ผ่าน       ผ่าน 

ไม่ผ่าน    ผ่าน 

ลงทะเบียนใหม่  เข้าใช้ห้องปฏิบัติการได้ 
** หมายเหตุ : เริ่มกระบวนการภาคเรียนที่ 2/2555 
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อาหาร 

สมอง 
อาหารสมอง 

อบรมหลกัสตูร “การเขยีนผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งสูงขึน้ของบคุลากรสายปฏิบตักิาร”  

ขอ้มูล สวสัดริักษ ์ ใสงาม 

เรียบเรยีง ศภุลักษณ์ วฒันาเฉลิมยศ 

“การเขยีนผลงานเพือ่ขอก าหนดต าแหนง่สงูขึน้  

         ของบคุลากรสายปฏบิตักิาร”  

ค าว่า งานวิชาการ  เป็นค ากว้างๆ หมายถึง 
เอกสารทั่วไปที่เป็นวิชาการ และเอกสารที่ใช้ประกอบ
การศึกษา  ดังนี้ 
 1. เอกสารประกอบค่าสอน หมายถึง เอกสารหรือ
สื่ออ่ืนๆที่ใช้ประกอบค าสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย   ที่สะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาวิชาและ
วิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 

งานวิชาการ คืออะไร 

เก็บมาฝากจากการอบรมหลักสูตร “การเขียน
ผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ”   ซึ่งจัดอบรม 2 วัน ( 24 - 25 กันยายน 
2555) และก าหนดให้มีการน าเสนอผลงาน 1 วันในช่วง
เดือนธันวาคม โดยมีกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับหลักการ
เขียนผลงานวิชาการ  การวางโครงเรื่อง  การเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงาน และการเขียนโครงร่างงานวิจัยจากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ  คือ รศ.นภาลัย  สุวรรณธาดา  และ ศ.ดร.
สุมาลี  สังข์ศรี   ซึ่งนอกจากอาจารย์ทั้งสองจะสอนทฤษฏี
แล้วยังมีการฝึกปฏิบัติ  ทั้งแบบกลุ่มและผลงานเดี่ยว  ซึ่ง
อาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะกับผลงานทุกชิ้นของผู้เข้าอบรม
เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

การอบรมในครั้งนี้รับผู้เข้าอบรมจ านวนจ ากัด
เพียง 20 คนเท่านั้น   จึงเก็บความรู้ที่ได้จากการอบรมมา
ฝากทุกๆคน 

 2. เอกสารค่าสอน  หมายถึง เอกสารค าบรรยาย
หรือสื่ออ่ืนๆที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน
อย่างเป็นระบบ  และมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบ
ค าสอน 

 3. บทความวิชาการ  หมายถึง  งานเขียนซึ่งมีการ
ก าหนดประเด็นที่ชัดเจน   การวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว
ตามหลักวิชาการ  และมีการสรุปประเด็น  อาจน าความรู้
จากแหล่งต่างๆมาสังเคราะห์  โดยที่ผู้เขียนสามารถให้
ทัศนะทางวิชาการของตนได้ชัดเจน 

 4. ต่ารา  หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียง
อย่างเป็นระบบ   อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหาทั้งหมด
ของรายวิชา   หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  หรือหลักสูตร
โดยการวิเคราะห์  สังเคราะห์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องและ
สะท้อนให้ เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดใน
ระดับอุดมศึกษา 

 5. หนังสือ  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เขียน
ขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ  หรือผู้อ่านทั่วไป   
โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร  หรือ
ต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  มี
รากฐานที่มั่นคงในทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา  
ความคิด  และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชานั้นๆ 
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 6. งานวิจัย   หมายถึง  งานค้นคว้าอย่างมีระบบ
และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน   เ พ่ือให้ได้มาซึ่ งข้อมูล   
หลักการหรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ   หรือเอ้ือต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์  เป็น
ลักษณะเอกสารที่มีระเบียบวิจัยที่เหมาะสม 

 7. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  หมายถึง
ผลงานอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่เอกสารประกอบค าสอน   หนังสือ 
บทความวิชาการ  ต าราหรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ เช่น เครื่องทุ่นแรง  วัคซีน  
สิ่งก่อสร้าง ผลงานด้านศิลปะ ฯลฯ ผลงานวิชาการ
ดังกล่าวอาจบันทึกเป็นภาพยนตร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ได้ 

ท่าไมเราต้องเขียนงานวิชาการ 
 เป็นประโยชน์ของผู้อ่าน 

 เป็นการประดับความรู้วิชาการที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้  และหากเป็นความรู้วิชาการใหม่ๆยังเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมด้วย 

 เป็นประโยชน์ต่อผู้เขียน   

 ผลงานวิชาการที่ดีสามารถน าไปประเมินเพ่ือปรับ
ต าแหน่งทางวิชาการ  เช่น ผู้เชี่ยวชาญ  ช านาญการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นต้น ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการเขียน
งานวิชาการของผู้เขียน   นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถของตนเอง    

 เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน     

 หน่วยงานการศึกษาต้องมีผลงานทางวิชาการเพ่ือ
เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  และความทันสมัยของหน่วยงาน    

ส่วนประกอบของงานวิชาการ 
1. การเขียนส่วนน่า  เป็นส่วนที่เกริ่นน าเรื่องให้ผู้อ่าน
ทราบถึงที่มาของปัญหาหรือประเด็นที่กล่าวถึง  สร้าง
ความสนใจให้ติดตามรายละเอียดต่อไป  การเขียนในส่วน
น า ได้แก่  นิยามศัพท์  ขอบข่ายเนื้อหา  ข้อตกลงเบื้องต้น  
ตัวอย่าง   สภาพปัจจุบัน  สภาพปัญหา  เป็นต้น 

2.  ส่วนเนื้อหา ค่อนข้างเป็นเรื่องกว้าง  สามารถสรุปได้ 
ดังนี้ 2.1 เริ่มด้วยการเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา 

 2.2 ให้นิยามศัพท์เฉพาะค าท่ีส าคัญ 

 2.3 เสนอหลักการ  ทฤษฏี  ข้อค้นพบ 

 2.4 อธิบายขยายความ 

 2.5 ใช้แผนภูมิ  ภาพ  ตารางประกอบในส่วนที่
จ าเป็น 

งานวิชาการที่ดี  มีลักษณะ ดังนี้ 
1. ใช้ภาษาดีเข้าใจง่าย    
2. มีเนื้อหาสาระถูกต้อง ในแง่ข้อมูล  ตัวเลข  ชื่อคน  
ข้อความที่ยกมาอ้างอิงต้องไม่ผิดพลาด  และเหมาะสม  
เป็นเรื่องที่ทันสมัย  อยู่ในความสนใจ   แสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เขียน 
3. เรียงล าดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ    ควรมีการแบ่ง
หัวข้อเป็นบทเป็นตอนที่เหมือนกันตลอดเพ่ือให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจได้ง่าย 
4. อ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน 
5. รูปแบบการเขียนและการพิมพ์เหมาะสม 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น  เป็นเพียงแนวทางพ้ืนฐานใน
การเขียนงานประเภทนี้เท่านั้น  ไม่ใช่เกณฑ์ตายตัว  
ผู้เขียนอาจมีเทคนิคอ่ืนๆที่ดีกว่า   ในขั้นตอนของการเขียน
ผู้เขียนมักพบปัญหาและอุปสรรคมากมาย   นับตั้งแต่การ
คิดชื่อเรื่องที่น่าสนใจ  เขียนไม่ออก  หาข้อมูลไม่ได้  การ
พิมพ์ผิด  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องคาดไม่ถึงที่ท าให้
ท้อแท้ใจไม่น้อย 
 การเขียนงานวิชาการจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความ
มานะอดทน   และความละเอียดรอบคอบอย่างสูง  ผู้ที่
เคยเขียนคงจะเกิดความรู้สึกที่คล้ายกันข้อหนึ่งว่า 
“กลับไปอ่านทีไรก็อยากแก้ใหม่ทุกที” นั่นหมายถึง 
วิชาการย่อมไม่มีข้อยุติ  ไม่มีความสมบูรณ์ที่สุด   จะต้อง
ค้นคว้าเพ่ิมเติมปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆ   นักวิชาการไม่ว่า
มือใหม่หรือมือเก่าย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ   โดยไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะสู้คน
อ่ืนหรือเล่มอ่ืนไม่ได้   สิ่งที่ต้องค านึงถึงมากที่สุด คือ
ประโยชน์ของผู้อ่าน   อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเขียน
ทุกประเภท 
เอกสารอ้างอิง 
อ่านรายละเอียดได้ใน    นภาลยั  สุวรรณธาดา และคนอ่ืนๆ  
“การเขียนผลงานวิชาการและบทความ” กรุงเทพมหานคร : 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์  2553 หน้า 2-28 

งานวิชาการที่ดีเป็นอย่างไร 
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สรุป  การขอต่าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน1 

1 รายละเอียดสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งระดับช านาญงาน   ช านาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552 

 การเขียนผลงานวิชาการมีประโยชน์ต่อผู้เขียน คือ 
สามารถน าไปขอปรับต าแหน่งทางวิชาการได้  ซึ่งผู้เขียน
ต้องศึกษารายละเอียดจากหน่วยงานของท่าน 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทสนับสนุนทั่วไป  (ระดับช่วยปฏิบัติการ) 

“ไม่มีใครไม่ประสบความส่าเร็จในการเขียน  
เพียงแต่คนๆนั้น เลิกก่อนเวลา 

ที่จะประสบความส่าเร็จเสียก่อน”                ดร.สุทธชิัย ปัญญโรจน์    

ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร   จากตารางสรุป  การขอต าแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน   

2. พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพเฉพาะและสนับสนุนวิชาการหรือสนับสนุนทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ)  และสาย
งานวิจัย ต าแหน่ง นักปฏิบัติการวิจัย , ผู้ช่วยวิจัย และเจ้าหน้าที่วิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดจ านวนผลงานเหมือนกัน แต่
รายละเอียดในลักษณะของผลงานแตกต่างกัน  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศมหาวิทยาลัย 

ระดับแรกบรรจุตามคุณวุฒิ 

(ปวช./ปวท./ปวส.) 

ปฏิบัติงานมาแล้ว 10 ปี และ

ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น

มาแล้ว 5 ปี มีผลงานแสดง

ความเป็นผู้ช านาญงาน  

2 เรื่อง  ในระดับ ดี 

ด ารงต าแหน่งผู้ช านาญงาน

มาแล้ว 5 ปี และมีผลงาน

ที่แสดงความเป็นผู้ช านาญ

งานพิเศษ 3 เรื่อง ใน 

ระดับ ด ี

•ต้องผ่านการกลั่นกรองจาก

คณะกรรมการของส่วนงานและ

คณะกรรมการการประเมินของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงต้องด ารง

ต าแหน่งช านาญงานพิเศษ

มาแล้ว 3 ปี และมีผลงาน 4 

เรื่องในระดับ ดีมาก 

ระดับแรกบรรจุตามคุณวุฒิ  

(ตรี / โท /เอก ) 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

5/3/2 ปีตามล าดับ มีผลงาน

แสดงความเป็นผู้ช านาญการ

พิเศษ 3 เรื่อง  ในระดับ ดี 

ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ

มาแล้ว 3 ปี และมีผลงานท่ี

แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ  

4 เรื่อง ในระดับดีมาก 

ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

มาแล้ว 2  ปี และมีผลงาน

ท้ังหมด  5 เรื่อง 

- อย่างน้อย2 เรื่องในระดับ 

ดีเด่น และ อย่างน้อย 3 เรื่อง

ในระดับ ดีมาก 
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เกร็ด 

ความรู้ 

เกรด็ความรู ้

วารสารวชิาการทีต่พีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 

เรียบเรยีง ศภุลักษณ์ วฒันาเฉลิมยศ 

คอลัมน์พิเศษ 

วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการ  

1. เลือก Source Title   2. ใส่ชื่อวารสาร ดังภาพ 

3. ฐานข้อมูลจะแสดงข้อมูลวารสาร  สามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ ดังภาพ 

การพิจารณาต่าแหน่งทางวิชาการ  นับตั้งแต่นี้ไป  หากตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มี 
Peer review ตรวจสอบจะไม่สามารถน่ามาขอต่าแหน่งทางวิชาการได้    

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลไดม้ีหนังสือแจ้ง เรื่องการพิจารณาต่าแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น 
ควรมีการตรวจสอบวารสารก่อนน่าผลงานทางวิชาการไปตีพิมพ์ว่าวารสารนั้นมีความน่าเชือ่ถือ 
และ มี Peer review ตรวจสอบหรอืไม่  ดังนั้น คณะกรรมการการพิจารณาต่าแหน่งทางวิชาการ  
จึงเห็นสมควรให้คณาจารย์เพิ่มความระมดัระวังในการคัดเลือกวารสารเพื่อน่าผลงานไปตีพมิพ์  
โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้  ดังนี้  

วิธีที่ 1 เข้าไปตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ http://scholarlyoa.com/publishers/ 
ซึ่งมีข้อมูลวารสาร และส่านักพิมพ์ที่พึงระวังรวบรวมไว้อย่างต่อเนื่อง      
วิธีที่ 2 การคน้หาวารสารในฐานข้อมูล SCOPUS 
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จัดท่าโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ปรึกษา  —-  ผศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต 
บรรณาธิการ —- นางศิรินพัชร  จามรดุสิต 

กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางชุตินธร  มูลทองน้อย 
นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 

นางสาวสุรีกานต์  โตไทยะ 
นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 

 
 

ปีที่ 1  ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556 

ติดต่อสอบถาม 02-441-5000 ตอ่ 2114  หรอื supalak.waa@mahidol.ac.th 


